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Peuy6nuxa Cpluja
rPAA qAqAK
fpa4crco nehe
Epoj: 06-8512019-lIl
18. jyu 2019. roArrHe
I{AIIAK

CKYTIIIITI4HA f PAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy t{,TaHa 46. 3arona o noxanuoj caMoynpaBr4 (,,C;r.rnacnrax PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKou u 10112016 - Ap. 3aKoH t 4712018) il -l.rraHa 84. Craryra
rpa4a 9aqxa (,,C:r.nracr rpana r{a.rKa" 6p.612019),

IpaAcxo nehe rpa4a 9aura, Ha ceAHr,rqu o4pxanoj 18. jltra 2019. ro.qr,rHe, yrBpAr4no
je

rrPEAJrOr
OAJIyKE O T,T3MEHAMA OAJIyKE O r43pAAI,I IIJIAHA AETAJbHE

PE I yJIAIII4 JE,, 14 HAy C TPI4 JC KA 3 O HA - K O I5 E B VITaUI"

la rrpeAnaxe Cryunr:rnupr Aa AoHece

oAJryKy
o I,I3MEHAMA OAJIyKE O I{3PMI4IIJIAHA AETAJbHE PEIyJIAIII4JE

,,I4HAyCTPI,IJCKA 3OHA - KOIbEByI}.Vtu

y rexcry roju je AocraBJEeH o46opnuqraMa 3a ceAHr.rqy Cryuru:ruue.

Izlseecrrrall Ha ceAuuqIa Crynuruue je Beura ,{uurpuh, HaqeJrHr4K fpagcre ynpaBe
sa yp6anusau.
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lrp'r*JbErro,!7 oa eop

d:xt?hmPETIYEJII,IKA CPEIIJA
TPMCKA YTIPABA 3A YPEAHI,I3AM
IPAIA qAIIKA
Epoj : 350-1/18-IV-2-01
17.06.2019. roAlIHe
qAIIAK

IPAACKO BEhE IPAAA IIAIIKA

IIAIIAK

IPEtrMET:,{ocraurarbe rrpeArrora oArryKe:

Y upurory aKTa AocraBJbaMo BaM rrperJror O4ayrce o r{3MeHaMa
Ognyrce o rr3paAu fllana AeraJbHe pery.uaqnje ,rUhtgycrpujcrca 3oHa
Komesuh[" paAu AaJber rrocryrrama oAHocHo, palu yrrpfunama v
AocraBJbama Crcynurrr.rHrr rpaAa Ha pa3Marparbe r.r AoHorrrerbe.

Ilpnror: - Haqpr oAnyKe.
- Pemerre o rpr4cryrrarLy crpa:reruroj rpoueur4 yrr:qaja Ha xrzBorHy

cpeAr,rHy rrrraHa, 6poj 350-1/2018-IV-2-01 ot 13.06.2019. roArrHe.
- 3arryvar Kovrracraje 3a rrnaHoBe rpaAa r{auxa, 6poj 06-87119-IY-2.01 ol

17.06.2019. roAprHe.

- Ipa$raurr4 npr4nor.



 На основу члана 35. став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на 

седници одржаној дана _________ 2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА -  КОЊЕВИЋИ” 

 
 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - 

Коњевићи” (''Сл.лист града Чачка'', број 6/18) у члану 2. став 1. мења се и 

гласи: 

 „Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Коњевићи. Граница 

плана са северне стране се поклапа са границом Плана генералне регулације 

„Љубић - Коњевићи“ у Чачку и полази од кп. бр. 456/1, па до кр. бр. 323/1, 

одакле скреће ка југозападу западним границама кат. парцела бр. 1417, 496/5, 

496/4, 754/1, 755, 758/1, 758/2, 759, 744, 743, 742 до катастарске пацеле 760. 

Граница се креће даље ка југозападу дуж западне границе ове парцеле, потом 

скреће ка северозападу дуж северне границе к.п. 1393, потом прелази преко 

к.п. бр. 1393 и 1369/1 и наставља ка југозападу границама к.п. бр. 773/1, 773/2, 

1371/6, 800/3 и 801/1, потом прелази преко кп. бр. 1412/1, а онда иде западном 

границом к.п. бр. 801/2, као и делом северне границе к.п. бр. 809. Одавде се 

граница даље поклапа са регулацијом планиране саобраћајнице Улица 

Коњевићи 7, до западне границе к.п. бр. 810/1. Даље се креће ка југу западном 

границом к.п. бр. 810/1, док не дође до к.п. бр. 811/1, а онда наставља њеном 

северном и западном границом, затим прелази преко к.п. бр. 1413 и наставља 

ка југу западном границом к.п. бр. 811/2. Даље, граница скреће пратећи 

северну и западну границу к.п. бр. 815/2, прелази преко кп. бр. 871/1, потом 

иде северном границом к.п. бр. 870/2 и делом северозападне границе к.п. бр. 

1415, прелази преко к.п. бр. 1414, потом иде другим делом северозападне 

границе к.п. бр. 1415, као и северозападним границама к.п. бр. 870/1, 869, 868/1 

и 868/3. Граница овде скреће ка југоистоку пратећи југозападне границе к.п. 

бр. 868/3, 867/6, 867/8, 866/3, 863/3, 858/3, 895/3 и 898/4. Граница прелази 

преко к.п. бр. 1371/6, да би наставила даље ка југоистоку дуж југозападних 

граница к.п. бр. 1306/2, 918/8, 1309/3, 1310/4, 1316/3, 1311/4, 1315/4, 1322/2, 

1321/4, 1320/4, 1319/8, 1319/10, 1319/11, 1330/4, 1331/1, 1331/2 и 1334/3. Овде 

граница прелази преко кп. бр. 1336 и наставља даље јужном границом к.п. бр. 

1337/3, као и јужном и источном границом к.п. бр. 1339/3 до новопланиране 

саобраћајнице Улица Индустријска зона 4. Даље, ка североистоку граница 

прати регулацију ове саобраћајнице, до к.п. бр. 1351/3. Потом, граница иде дуж 

јужне, источне и северне границе к.п. бр. 1351/3, након чега се враћа на 

регулацију Улице Индустријска зона 4 и њом иде до к.п. бр. 1342. Граница 

затим прати југоисточну и североисточну границу к.п. бр. 1342, потом прелази 

преко к.п. бр. 1366/1. Даље се креће јужном, па источном и североисточном 
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границом к.п. бр. 999, потом североисточним границама к.п. бр. 998, као и 

северном и западном границом к.п. бр. 1010. Потом, граница још једном 

прелази преко к.п. бр. 1366/1 и наставља ка западу северним границама к.п. бр. 

942/3, 942/4 и 943/1, као и северном и западном границом к.п. бр. 944/2. Даље 

наставља северном границом к.п. бр. 965/1, северном и западном границом к.п. 

бр. 961, северном границом к.п. бр. 959/2, источним и североисточним 

границама к.п. бр. 954 и 934/3. Овде граница прелази преко к.п. бр. 1397 и 

наставља даље дуж југоисточних и северних граница к.п. бр.  934/1 и 933/1, као 

и северном границом к.п. бр. 932/2. Овде граница креће источно јужном 

границом кп. бр. 1396, до источне границе кп. бр. 936/1, обухвата ову кат. 

парцелу и скреће ка западу северном границом кп. бр.931. Одавде граница 

Плана креће ка северу до источне границе кп. бр 736, па њеном северном 

границом до југоисточне границе кп. бр. 727/2. Даље граница иде ка 

североистоку до источне границе кп. бр. 731/1, скреће југоисточно границом 

кп. бр. 519/2, а затим скреће североисточно границама кп. бр 519/2, 517/1 и 

521/2, пресеца кп. бр. 1394, обухватајући кп. бр. 521/1. Овде граница скреће 

југоисточном границом кп. бр. 513 и даље иде ка северу источном границом 

кп. бр. 1366/1 и 1416 прелазећи преко кп. бр. 1365/1. Даље наставља источном 

границом ове кат. парцеле, па источном границом кп. бр. 544, 542, 540 и 538/3 

где скреће ка истоку јужном границом кп. бр. 1363/1, па у правцу севера 

прелази преко ове парцеле поклапајући се са источном границом кп. бр. 456/1,  

пратећи границу ове парцеле долази у почетну тачку.Све поменуте катастарске 

парцеле се налазе у катастарској општини Коњевићи и целе или у потпуности 

улазе у обухват плана“.  

 

 Став 3. мења се и гласи: 

 „Површина плана детаљне регулације износи око 117,00 hа.“   

  

Члан 2. 

 

 Члан 10. мења се и гласи: 

 „Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему 

према одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи 

све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 

31/19).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у 

дигиталном облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 31. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у складу са 

чланом 13. и 17. Правилника о садржини и начину вођења и одржавања 

Централног региста планских докумената, информационог система о стању у 

простору и локалног информационог система и дигиталном формату 

достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).“  
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Члан 3. 

 

 Члан 11. мења се и гласи: 

            „Саставни део ове одлуке је решење о приступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Индустријска зона - 

Коњевићи”, број 350-1/2018-IV-2-01 од 13.06.2019. године, које је у складу са 

чланом 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) донела Градска управа за 

урбанизам града Чачка и које се објављује у „Службеном листу града Чачка“.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

                                                                                  Игор Трифуновић 
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О б р а з л о ж е њ е 
                      

............Правни основ за доношење Измена Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Индустријска зона - Коњевићи” је члан 35 став 7. у вези са чланом 

46 став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 

- испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 

98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). Чланом 35 став 7. Закона о 

планирању и изградњи прописано је да урбанистички план доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о 

изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по 

претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, 

односно комисије за планове. 

 Плански основ за доношење Измена Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације „Индустријска зона - Коњевићи” је Просторни план града Чачка 

(Сл. лист града Чачка, број 17/2010). 

           Руководство града Чачка је покренуло иницијативу за доношење Измена 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”, 

јер се указала потреба за проширењем простора у функцији развоја 

привредних делатности што је од изузетног значаја за укупан развој града 

Чачка. 

  У поступку по иницијативи за доношење Измена Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-87/19-IV-2-01 

од 17. јун 2019. године. Такође, прибављено је и мишљење Службе за заштиту 

животне средине број 501-141/19-IV-2-01 од 13.06.2019.г. да је потребно 

израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације „Индустријска 

зона - Коњевићи” на животну средину. На основу овог мишљења, Градска 

управа за урбанизам града Чачка донела је решење о приступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Индустријска 

зона - Коњевићи”, број 350-1/2018-IV-2-01 од 13.06.2019. године, све на основу 

одредби члана 46. став 8. Закона о планирању и изградњи и члана 9 став 1. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 

број 135/2004 и 88/2010). 
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ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ПОСТОЈЕЋЕ ОДЛУКЕ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 

 

 

Члан 2. 

 

 Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Коњевићи. Граница 

Плана детаљне регулације се пружа од кп. бр. 1339/3 поклапајући се са 

границом ГУП-а  са јужне, западне и делом северо-западне стране. Затим иде 

дуж парцела бр. 1369/1, 1399, 740/2, 905, 933/1, 910/2, 934/3, 1368/4, 1368/5, 

954, 959/7, 959/6. Граница се даље поклапа са границама парцела бр. 963, 961, 

965/1, 942/5, 965/3, 1010, 1368/8 и враћа се у почетну тачку.  

„Планом детаљне регулације обухваћен је део КО Коњевићи. Граница 

плана са северне стране се поклапа са границом Плана генералне 

регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и полази од кп. бр. 456/1, па до 

кр. бр. 323/1, одакле скреће ка југозападу западним границама кат. 

парцела бр. 1417, 496/5, 496/4, 754/1, 755, 758/1, 758/2, 759, 744, 743, 742 до 

катастарске пацеле 760. Граница се креће даље ка југозападу дуж западне 

границе ове парцеле, потом скреће ка северозападу дуж северне границе 

к.п. 1393, потом прелази преко к.п. бр. 1393 и 1369/1 и наставља ка 

југозападу границама к.п. бр. 773/1, 773/2, 1371/6, 800/3 и 801/1, потом 

прелази преко кп. бр. 1412/1, а онда иде западном границом к.п. бр. 801/2, 

као и делом северне границе к.п. бр. 809. Одавде се граница даље поклапа 

са регулацијом планиране саобраћајнице Улица Коњевићи 7, до западне 

границе к.п. бр. 810/1. Даље се креће ка југу западном границом к.п. бр. 

810/1, док не дође до к.п. бр. 811/1, а онда наставља њеном северном и 

западном границом, затим прелази преко к.п. бр. 1413 и наставља ка југу 

западном границом к.п. бр. 811/2. Даље, граница скреће пратећи северну и 

западну границу к.п. бр. 815/2, прелази преко кп. бр. 871/1, потом иде 

северном границом к.п. бр. 870/2 и делом северозападне границе к.п. бр. 

1415, прелази преко к.п. бр. 1414, потом иде другим делом северозападне 

границе к.п. бр. 1415, као и северозападним границама к.п. бр. 870/1, 869, 

868/1 и 868/3. Граница овде скреће ка југоистоку пратећи југозападне 

границе к.п. бр. 868/3, 867/6, 867/8, 866/3, 863/3, 858/3, 895/3 и 898/4. Граница 

прелази преко к.п. бр. 1371/6, да би наставила даље ка југоистоку дуж 

југозападних граница к.п. бр. 1306/2, 918/8, 1309/3, 1310/4, 1316/3, 1311/4, 

1315/4, 1322/2, 1321/4, 1320/4, 1319/8, 1319/10, 1319/11, 1330/4, 1331/1, 1331/2 и 

1334/3. Овде граница прелази преко кп. бр. 1336 и наставља даље јужном 

границом к.п. бр. 1337/3, као и јужном и источном границом к.п. бр. 1339/3 

до новопланиране саобраћајнице Улица Индустријска зона 4. Даље, ка 

североистоку граница прати регулацију ове саобраћајнице, до к.п. бр. 

1351/3. Потом, граница иде дуж јужне, источне и северне границе к.п. бр. 

1351/3, након чега се враћа на регулацију Улице Индустријска зона 4 и 

њом иде до к.п. бр. 1342. Граница затим прати југоисточну и 

североисточну границу к.п. бр. 1342, потом прелази преко к.п. бр. 1366/1. 

Даље се креће јужном, па источном и североисточном границом к.п. бр. 

999, потом североисточним границама к.п. бр. 998, као и северном и 

западном границом к.п. бр. 1010. Потом, граница још једном прелази 

преко к.п. бр. 1366/1 и наставља ка западу северним границама к.п. бр. 

942/3, 942/4 и 943/1, као и северном и западном границом к.п. бр. 944/2. 
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Даље наставља северном границом к.п. бр. 965/1, северном и западном 

границом к.п. бр. 961, северном границом к.п. бр. 959/2, источним и 

североисточним границама к.п. бр. 954 и 934/3. Овде граница прелази 

преко к.п. бр. 1397 и наставља даље дуж југоисточних и северних граница 

к.п. бр.  934/1 и 933/1, као и северном границом к.п. бр. 932/2. Овде граница 

креће источно јужном границом кп. бр. 1396, до источне границе кп. бр. 

936/1, обухвата ову кат. парцелу и скреће ка западу северном границом кп. 

бр.931. Одавде граница Плана креће ка северу до источне границе кп. бр 

736, па њеном северном границом до југоисточне границе кп. бр. 727/2. 

Даље граница иде ка североистоку до источне границе кп. бр. 731/1, скреће 

југоисточно границом кп. бр. 519/2, а затим скреће североисточно 

границама кп. бр 519/2, 517/1 и 521/2, пресеца кп. бр. 1394, обухватајући 

кп. бр. 521/1. Овде граница скреће југоисточном границом кп. бр. 513 и 

даље иде ка северу источном границом кп. бр. 1366/1 и 1416 прелазећи 

преко кп. бр. 1365/1. Даље наставља источном границом ове кат. парцеле, 

па источном границом кп. бр. 544, 542, 540 и 538/3 где скреће ка истоку 

јужном границом кп. бр. 1363/1, па у правцу севера прелази преко ове 

парцеле поклапајући се са источном границом кп. бр. 456/1,  пратећи 

границу ове парцеле долази у почетну тачку.Све поменуте катастарске 

парцеле се налазе у катастарској општини Коњевићи и целе или у 

потпуности улазе у обухват плана“.  

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана 

приликом припреме и стручне контроле нацрта плана. 

 Површина плана детаљне регулације износи око 63,00 hа.   

Површина плана детаљне регулације износи око 117,00 hа. 

 Изради Плана детаљне регулације се приступа ради обезбеђивања 

локације намењене за развој привредних делатности.  

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему 

према одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи 

све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).  

 Графички део плана детаљне регулације мора бити израђен у 

дигиталном облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 28. и 29. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015) и у складу са 

чланом 13. и 17. Правилника о садржини и начину вођења и одржавања 

Централног региста планских докумената, информационог система о стању у 

простору и локалног информационог система и дигиталном формату 

достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).  

 Обрађивач плана дужан је да План детаљне регулације изради у свему 

према одредбама важећег закона и подзаконских аката. План мора да садржи 

све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 

31/19).  
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Ar4rr4raJrHovr o6nury (dwg Sopuary) y cBeMy y cKrraAy ca qrraHoM 29. 30. w 31.
IlpaeuruuKa o caAplKvrnv\ Haqr4Hy v nocry[Ky r,rcpaAe AoKyMeHara rrpocropHor rl
yp6auucu4rrKor rJraHr4parLa (,,C,r. rJracHrrK PC", 6poj 3212019) 14 y cKJraAy ca
qJraHoM 13. u 17. fIpaswJrHr4Ka o caApxr4nvt vt Haqr4Hy nolerra r4 oApxaBarba
I-{eurpanuor perucra rrJraHcKr4x AoKyMeHara, raH$opnraqrroHor cr4creMa o crarby y
rpocropy vr noKilrrHor an$opuaqr4oHor cr4creMa u Ar4rr4raJrHoM Sopvrary
AocraBJbarLa nJraHcKrax AoKyMeuara (,,Cr. rJracHrrK PC", 6poj 33120L5)."

r{nan I l.

"i i-npofferr+r
yTrrIta

.Iilattelvr 9 eras l, 3aKeila e erparefirKqi fipeqe+${ yTr+Hqia rra xrrrerrry epeAfir+y

Cacrasnla Aeo oBe oAnyxe je peruerre o rpr4crynarry crparerrrKoj upoqenu
yrurpja Ha xlaBorHy cpeAI4Hy Ilnana AerarbHe perynaqraje ,,tr4n4yc:rpujcra 3oHa -
Konenuhu",6poj 350-ll20l8-Iv-2-01 ot 13.06.2019. roauue, xoje je y crna4y ca
qJraHoM 9 cras 1. 3aroua o crparerrmoj npoqeHra y:rraqaja Ha xr,rBorHy cpeAr{Hy
(,,Cr. uracHr4K PC" 6poj 13512004 vt 88/2010) AoHerra fpa4crca yrpaBa 3a
yp6aHnsana rpaAa r{a.rKa ra xoje ce o6janryje y ,,Cnyx6euou nhcry rpaAa 9a.rrca.

ABE,
rrpaBHrrK

KY



 На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 

УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 18. Одлуке 

о градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016 и 

22/17), Градска управа за урбанизам, града Чачка, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА -  КОЊЕВИЋИ” 
 
 
  1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. 

 

 Разлози за вршење стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, су сагледавање, процена и утврђивање 

могућности значајних штетних утицаја на животну средину на основу намене у просторно 

- функционалној намени подручја која се планира, а која могу бити од утицаја на стање 

животне средине, са проценом мера које је потребно предузети како би се евентуални 

могући значајни штетни утицаји на животну средину спречили, отклонили или свели на 

минимум. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне  

регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, мора да садржи мере чијим спровођењем би 

се: 

 остварио план за заштиту животне средине и одрживи развој; 

 остварио урбанистички развој кроз функционалну организацију и међусобну 

повезаност свих служби, делатности и објеката; 

 обухватили основни проблеми заштите животне средине и могућност утицаја 

плана на разне области и делове животне средине и урбане целине; 

 обухватиле карактеристике утицаја плана на животну средину, нарочито у 

погледу вероватноће, интензитета, сложености, реверзибилности, временске и 

просторне димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризика по људско 

здравље и животну средину, деловања на области од природне, културне и друге 

важности и деловања на угрожене области; 

 умањи утицај на биолошки диверзитет подручја; 

 обезбеди очување природне средине. 

 

 2. У оквиру стратешке процене разматраће се постојеће стање животне средине, 

значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и 

макро локацију и друга питања и проблеми животне средине подручја обухваћеног Планом. 

 

 3. У оквиру стратешке процене имајући у виду планиране намене на подручју 

обухваћеном границом Плана, неће се разматрати просторна димензија – преко гранична 

природа утицаја и деловање на области од природног, културног и другог значаја – посебне 

карактеристике, области или природни предели којима је признат заштићени на 

републичком или међународном нивоу, културно историјска баштина и области са 

различитим режимом заштите, као карактеристике утицаја предметног плана на животну 



средину. 

 4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину  израдиће се 

Извештај о стратешкој процени Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” 

који садржи елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и 88/10): 

 - полазне основе стратешке процене; 

 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 

 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 

 - смернице за израду стратешких процена на нижим хијарархиским нивоима и 

процене утицаја пројеката на животну средину; 

 - програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма 

(мониторинг); 

 - приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 

 - приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 

програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања 

животне средине укључена у план или програм; 

 - закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 

представљене на начин разумљив јавности; 

 - друге податке од значаја за стратешку процену. 

 У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање  и 

квалитет чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног 

Плана. 

 У случају непостојања релевантних података извршиће се циљана мерења у складу 

са Законом. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину део је 

документације која се прилаже уз план. 

 

 5. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, биће одређен у складу са 

Законом. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да дефинише 

методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 

1 (једног) месеца од дана доношења овог Решења. 

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак јавне 

набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. 

 Средства за израду извештаја о стратешкој процени, обезбедиће град Чачак. 

 

 6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена 

сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају 

интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са 

јавним увидом предметног плана, сходно члановима 18. и 19. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 88/10) и члана 50. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 

31/19). 

 

 7. Ово решење чини саставни део Плана детаљне регулације „Индустријска зона - 

Коњевићи” и објављује се у Службеном листу града Чачка. 

 

 8. Доношењем овог решења престаје да важи решење Градске управе за урбанизам 

број 350-1/2018-IV-2-01 од 23.02.2018. године. 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” 

приступиће се изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи”. 

 

 Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (»Сл. 

гласник РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, 

програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења 

земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања 

природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање 

будућих развојних пројеката одређених прописима којима се одређује процена утицаја на 

животну средину. 

 

 Како се у конкретном случају ради о изради Плана детаљне регулације 

„Индустријска зона - Коњевићи”, који обухвата део КО Коњевићи од кп. бр. 456/1, па до кр. 

бр. 323/1, одакле скреће ка југозападу западним границама кат. парцела бр. 1417, 496/5, 

496/4, 754/1, 755, 758/1, 758/2, 759, 744, 743, 742 до катастарске пацеле 760. Граница се 

креће даље ка југозападу дуж западне границе ове парцеле, потом скреће ка северозападу 

дуж северне границе к.п. 1393, потом прелази преко к.п. бр. 1393 и 1369/1 и наставља ка 

југозападу границама к.п. бр. 773/1, 773/2, 1371/6, 800/3 и 801/1, потом прелази преко кп. 

бр. 1412/1, а онда иде западном границом к.п. бр. 801/2, као и делом северне границе к.п. 

бр. 809. Одавде се граница даље поклапа са регулацијом планиране саобраћајнице Улица 

Коњевићи 7, до западне границе к.п. бр. 810/1. Даље се креће ка југу западном границом 

к.п. бр. 810/1, док не дође до к.п. бр. 811/1, а онда наставља њеном северном и западном 

границом, затим прелази преко к.п. бр. 1413 и наставља ка југу западном границом к.п. бр. 

811/2. Даље, граница скреће пратећи северну и западну границу к.п. бр. 815/2, прелази 

преко кп. бр. 871/1, потом иде северном границом к.п. бр. 870/2 и делом северозападне 

границе к.п. бр. 1415, прелази преко к.п. бр. 1414, потом иде другим делом северозападне 

границе к.п. бр. 1415, као и северозападним границама к.п. бр. 870/1, 869, 868/1 и 868/3. 

Граница овде скреће ка југоистоку пратећи југозападне границе к.п. бр. 868/3, 867/6, 867/8, 

866/3, 863/3, 858/3, 895/3 и 898/4. Граница прелази преко к.п. бр. 1371/6, да би наставила 

даље ка југоистоку дуж југозападних граница к.п. бр. 1306/2, 918/8, 1309/3, 1310/4, 1316/3, 

1311/4, 1315/4, 1322/2, 1321/4, 1320/4, 1319/8, 1319/10, 1319/11, 1330/4, 1331/1, 1331/2 и 

1334/3. Овде граница прелази преко кп. бр. 1336 и наставља даље јужном границом к.п. бр. 

1337/3, као и јужном и источном границом к.п. бр. 1339/3 до новопланиране саобраћајнице 

Улица Индустријска зона 4. Даље, ка североистоку граница прати регулацију ове 

саобраћајнице, до к.п. бр. 1351/3. Потом, граница иде дуж јужне, источне и северне границе 

к.п. бр. 1351/3, након чега се враћа на регулацију Улице Индустријска зона 4 и њом иде до 

к.п. бр. 1342. Граница затим прати југоисточну и североисточну границу к.п. бр. 1342, 

потом прелази преко к.п. бр. 1366/1. Даље се креће јужном, па источном и североисточном 

границом к.п. бр. 999, потом североисточним границама к.п. бр. 998, као и северном и 

западном границом к.п. бр. 1010. Потом, граница још једном прелази преко к.п. бр. 1366/1 

и наставља ка западу северним границама к.п. бр. 942/3, 942/4 и 943/1, као и северном и 

западном границом к.п. бр. 944/2. Даље наставља северном границом к.п. бр. 965/1, 

северном и западном границом к.п. бр. 961, северном границом к.п. бр. 959/2, источним и 

североисточним границама к.п. бр. 954 и 934/3. Овде граница прелази преко к.п. бр. 1397 и 

наставља даље дуж југоисточних и северних граница к.п. бр.  934/1 и 933/1, као и северном 

границом к.п. бр. 932/2. Овде граница креће источно јужном границом кп. бр. 1396, до 

источне границе кп. бр. 936/1, обухвата ову кат. парцелу и скреће ка западу северном 

границом кп. бр.931. Одавде граница Плана креће ка северу до источне границе кп. бр 736, 

па њеном северном границом до југоисточне границе кп. бр. 727/2. Даље граница иде ка 

североистоку до источне границе кп. бр. 731/1, скреће југоисточно границом кп. бр. 519/2, 



a3uwrM cKpehe ceBepor4crorrHo rpaHI4IIaMa Kr. 6p 5l9l2,5I7ll u 52112, rpeceua xu. 6p. 1394,.

o6yxnarajyhu xn. 6p. 52111. Osle rpaHr{rla cxpehe jyroucrouuoM rpaHLIuoM KtI. 6p. 513 Lr ilarbe
raAe Ka ceBepy rrcrorrHoM r-paHr4uoM r<u. 6p. 1366ll u 1416 npela":ehu npeKo rn. 6p. T365ll. Aa-me

HacraBJba r.rcrorrHoM tpaHlrrloM oBe Kar. [apqene, na r{croqHoM lpaHl,Iqorvr xu. 6p. 544,542,540
n 53813 rge ucpehe Ka lrcroKy jyxuou rpaHr4IIoM rcu. 6p. 1363ll, ra y npaBrly ceBepa rpena3r4

rrpeKo oBe rrapqene nor:rauajyhu ce ca rrcrorrHoM rpaHl{uo*r rn. 6p. 45611, uparehz rpaHllqy oBe

lapqene Aona3r,r y rtoqerHy raury.Cne [oMeHyre Karacrapcre rapqene ce Hana3e y raracrapcroj
orrrrrrrrHr4 Komesrlhu r,r qene krnLry rrorr{ruocruryna3e y o6yxear IIJIaHa, rAe ce rlJraHlrpa HaMeHa

[prrBpeAur{x AeJrarHocrrr, a mro rrpeAcraBJba ocHoB Lr oltBr{p ra ogo6paBarre Gygyhrax

pasnojnux npojexara o4pe[ennx rporrcrrMa rojunra ce ype[yje rporleHa yruqaja ua
)rcrrBorrry cpeArrHy, ro je ona Ynpana AoHeJra Onryrry o r{3pagrr crparerrrKe rrporleHe' a y
cMrrcJry o4peg6u qJraHa 9. cran 1. 3arcoua o crparelurcoj upoueuu yrzqaja Ha xr{BorHy
cpeArrHy.

Y nocryuxy .{onorrrema petuema o npprcrynarLy crpareurr<oj npoueHl4, upu6aereHo je
Mr4rrrJberbe fpyne 3a 3arrrrr.rry xaBorHe cpeAr{He lpa4cxe yrpaBe sa yp6anusaM rpaAa 9aura 6poj

501-14112019-IV-2-01 oa 13.06.2019. roArane y KoMe je u:paxen craB Aa je sa u:pa4y Il.rrana

.4eriuEHe perylaqraje ,,WugycrpujcKa 3oHa - Korreeuhr,I" uorpe6no upra6anurra L{gsemraj o

crparemxoj rpoueHr{ yruryaja Ha xvBorHy cpeAl{Iry oBor IIJIaHa.

Llsneumaj o crp€rrerrrxoj npoqenu cagpxahe eneMeHTe u3 rlnaHa 12. cnar_ 2. 3arona o

crpareuroj rporleHr{ yrr,rqaja Ha xrrBorny cpeAI4Hy (>Cn.rnaurrar< PC<<, 6poj 135/04 u 88/10)
6:rraNe HaBeAeHe y AI4crIo3I4 TI4By.

PEIITEHO I/ TPAACKOJ yflpABrr 3A yPEAHTT3AM IPAAA rrArrKA, IIOA
EPOJEM: 350-1/2018-IV-2-01 AAHA 13.06.2019. TOALIHE

I4K YfI
r.rhr gunl.



PEIIYEJII4KA CPEI,IJA
|PAACKA yrrPABA 34. yPEAHT43AM

|PAAA IIAI{KA
Epoj : 06-87 I lg-IY -2-01
17. jyu2019. roAI,IHe
TIAIIAK

Korvrucuja 3a rrJraHone rcoje AoHocr{ CryuurruHa rpaAa rlaurca, na
cegHrrur o4pxanoj AaHa L7. jyrua2019. roArrHe, Ha ocHoBy trJraHa 52.3axona o

rrJraHrrparby r.r rr3rpailrbtt (,,C;r. ruIacHIrK PC", 6poj 72109, 81/09 - I4crlp. 64110 -

oAJryKa yC,24lll, l2lll2, 42113 - orJIyKa yC, 50/13 - orJIyKa yC, 98/13 - oArIyKa
yC, l32ll4, 145114,83/18 w3ll19) pa3Marpa"rra je rpeArror O.q.nyre o rr3MeHaMa

O4.rryre o rrspaArr ll.nana AeraJbHe perynaqnje ,rUhgycrpujcra 3oHa

Komennhuo' u jegHorJracHo AoHeJra cre4ehn:

3AKJbYTIAK

Aaje ce rro3rrrrrBHo MlrrrrJberre Ha rrpeAJror Og.nyrce o [r3MeHaMa

Ogryrce o rr3paArr llnana AeraJbHe pery.naqlrj e ,rUlttgycrpnjcrca 3oHa

Korrenuhutt.

TIPEACEAHI4K KOMI4CPIJE,
lymau Bylronl*h, HX(.apx.



 


